OGŁOSZENIE O KONKURSIE

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2
w Krakowie, ul. Grochowa 23.
Konkurs odbędzie się dnia 24 listopada 2008 roku o godz. 10.00 w sali nr 511 (V piętro)
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18.
I. Do konkursu moŜe przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) ukończyła studia wyŜsze magisterskie (w przypadku szkół i placówek kaŜdego typu) lub
studia wyŜsze zawodowe (w przypadku przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów)
lub ukończyła kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych
(w przypadku przedszkoli i szkół podstawowych) i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub
placówce;
2) ukończyła studia wyŜsze lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staŜ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staŜ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora ( tj. 1 stycznia
2009 r.) uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce,
a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wyŜszej, jeŜeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po
ustaniu zatrudnienia w szkole wyŜszej, albo w okresie roku bezpośrednio przed
przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku
zawodowego;
5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej
postępowanie karne;
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi.
II. Stanowisko dyrektora moŜe być powierzone równieŜ:
1) Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, zatrudnionemu na stanowisku
wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej,
kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycielowi mianowanemu
lub dyplomowanemu urlopowanemu lub zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), jeŜeli spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 1-3
i 5-8 niniejszego ogłoszenia.
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2) Osobie nie będącej nauczycielem, która ukończyła studia wyŜsze magisterskie, posiadającej
co najmniej pięcioletni staŜ pracy oraz wykształcenie i przygotowanie zawodowe
odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki, jeŜeli spełnia
wymagania określone w ust. 1 pkt 2 i 5-8 niniejszego ogłoszenia.
III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły
lub placówki;
2) Ŝyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
o staŜu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub staŜu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty
potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej
nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyŜszych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie
wymaganego staŜu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby
nie będącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyŜszych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach
szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.);
8) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
11) oświadczenie, Ŝe kandydat wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora.
IV. Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
"Konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie",
w terminie do 17 listopada 2008 r. na adres:
Urząd Miasta Krakowa
Dziennik Podawczy
stanowisko nr 8
ul. Stachowicza 18
30 – 103 Kraków
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa.
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